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Előszó
A társadalmi sorompóktól a társadalmi mozgólépcsőkig
A társadalmi fenntarthatóság tágan értelmezett koncepcióján alapuló kutatás a fenntartható
fejlődés kevésbé kibontott, a társadalmi környezeti aspektusára világít rá. A Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának szakértői
és a közreműködő kutatók nem annyira a koncepcionális elméleti vitákhoz, sokkal
inkább a nagyon is időszerű kormányzati (közpolitikai) és civil (szociális) cselekvési
programoknak a fenntarthatósághoz való hozzájárulását vizsgálták. A tisztelt olvasó
kutatási eredményeinknek egy terjedelmében, minőségében és vizsgálati spektrumában
egyaránt rendkívül markáns összefoglalóját tekintheti át.
A gazdasági és környezeti fenntarthatóság dimenziójához hasonlóan, a társadalmi
aspektus is azon az alapon bontakozik ki, hogy napjaink társadalmainak „fejlődése”
kétségtelen tény. A fejlett társadalmak is változnak, a technológiai és gazdasági innovációk nyomán az egyének és az emberek közösségei is, magasabb színvonalon képesek
megvalósítani létfenntartásukhoz, személyiségük kibontakoztatásához és életszínvonaluk javulásához szükséges tevékenységeket. A technikai fejlődés mellett az emberi
kapcsolatok, társadalmi érintkezések, a közösségi és állami cselekvések humán-innovációja is – jóllehet az ember lusta és önző mivoltából fakadóan megannyi buktatóval
terhelten – izgalmas és értékes újításokat termel ki számunkra. Az anyagi és eszmei
társadalmi értékfelhalmozásnak a minden egyes ember méltóságát tiszteletben tartó,
és ebből is fakadóan a jövő generációkkal is számító elosztása, hozzáférhetősége azonban
súlyos igazságtalanságokkal, egyenlőtlenségekkel telített.
A társadalom önazonosságának, biztonságának, sőt létének megőrzéséhez szükség
van szabályokra, határokra, úgymond sorompókra. Ezek a „társadalmi sorompók”
mozgathatók, reményeink szerint közpolitikai, kormányzati döntések azokat megfelelő
időben és az egyén, a közösség érdekében felemelhetik. A közösség tagjainak hozzá
kell jutniuk a jogaik gyakorlásának, jólétük és tehetségük kibontakoztatásának
lehetőségéhez – az ez előtt álló sokszor igazságtalan, az adminisztratív vagy diszkriminatív
öncélúság emelte sorompókon való áthaladás lehetőségéhez. Más szemszögből:
a társadalmi felemelkedés „mozgólépcsői” mindenki számára biztosítottak kell, hogy
legyenek, mert az egyének sikereiből a közösség sikerét építhetjük. A sorompókezelők
és mozgólépcsők működését, a kutatási programunk időszakában hatványozottan is
megélt globális, társadalmi, egészségügyi, politikai válságfolyamatok nehezítik. Ezek
a kihívások hozzá kell, hogy járuljanak a további innovációkhoz, a társadalmi reprodukciós
és termelő folyamatok, konfliktusrendezések, értékteremtés és -megőrzés magasabb
színvonalon való továbbviteléhez, a jövő nemzedékek életképes politikai rendszerhez
és közösségi léthez való jogának jegyében. Amint egyik tanulmányunk fogalmaz:
„A jelenlegi helyzetben való megrekedés egyet jelent az úgynevezett közepes fejlettségi

csapdába szorulással, ami a fejlődés lassulását, az életminőség javításának csökkenő
esélyét jelenti.” Ezeket a társadalmi folyamatokat a politikai rendszernek irányítania kell,
s valljuk, maga az irányítási tevékenység is innovációra szorul, a technológiai és humáninnováció újdonságait alkalmaznia szükséges. Kutatási eredményeinket a közpolitikai
és szociális cselekvések széles körű vizsgálatára alapoztuk, és egyben ezeknek kívánunk
érdemi támogatást nyújtani.
A kutatás jövőképeként fogalmaztuk meg, hogy a társadalmi jólét átfogó koncepciójából kiindulva vizsgáljuk annak egymással szorosan összekapcsolódó közpolitikai,
kormányzati és versenyképességi aspektusait. Ebben az integrált szemléletmódban
meghatározó szerepet játszott a társadalmi tényezők jelentőségének és vonatkozásainak a vizsgálata, a globalizáció és európaizáció által kiváltott hatások felmérése
és kezelése. A kutatás módszertani alapját és lényeges újdonságtartalmát az akadémiai
kutatásokat a gyakorlati szakértői tudással és empirikus vizsgálatokkal ötvöző transzdiszciplináris megközelítés jelentette, amelynek szemlélete és módszertana egyébként
az egyetem teljes kutatási horizontját átfogta.
A közpolitikai megközelítés a társadalmi jólét tényezőit vizsgálta a fenntartható
növekedés révén elérhető anyagi jól-lét feltételeinek megteremtése, valamint a lakosság
szubjektív megítélését is magában foglaló életminőség javítása nézőpontjából. Ebben
az összefüggésben kiemelt figyelem hárult a kormányzás, az életszínvonal, egészség,
oktatás és tudomány, foglalkoztatás, ifjúságpolitika, területi felzárkózás, a társadalmi
kapcsolatrendszerek és közösségek vizsgálatára. Meghatározó szerepet kapott az európai
közpolitikák és nemzetközi eszközök hatásának, valamint a versenyképesség humán
dimenziójának nemzeti és területi szintű kihívásainak és feladatainak problémaköre.
A 21. század számos olyan kihívást állít a gazdaság, a társadalom és a kormányzat elé,
melyet csak együttműködésben, megfelelő, stratégiai kormányzati lépésekkel lehetséges
kezelni. Az egyes megoldási törekvéseket csak a komplexitást figyelembe vevő modellekkel alátámasztott elemzések képesek hatékonyan segíteni. Hisszük, hogy a nemzetközi
trendeknek megfelelően ehhez szükséges a rendszerszemléletű gondolkodás, a társadalmat mint rendszert értelmező – a most bemutatotthoz hasonló – kutatások folytatása.
Hiszen Magyarország deklarált célja a versenyképességi rangsorokban történő előrelépés,
a társadalmi jóllét előmozdítása.
Örvendetes, hogy a program eredményeként olyan kutatóközösségek szerveződnek,
amelyek fenntartható módon, a nemzetközi mércék szerinti szakmai kiválóság és a mértékadó eredmények adaptálásának bázisán igyekeztek innovatív válaszokat és alternatívákat kínálni az átfogó értelemben vett környezeti kihívások kezelésére. A létrejött
kutatási infrastruktúra képes az innovatív megoldások kifejlesztésére és alkalmazására,
az eredmények beépülnek az egyetem felsőoktatási és továbbképzési tevékenységébe,
hozzáadott értéket jelentenek az egyetem tudományos közéletét szolgáló folyóiratok,
rendezvények, tehetséggondozó műhelyek, szakkollégiumok számára. A tudományos
közösség fenntarthatósága jegyében nagy büszkeséggel inkorporáltuk a kutatásba
és az eredmények közzétételébe fiatal kutatóink, a hallgatók és doktoranduszok munkáját!
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A kutatási eredmények listája felöleli a társadalmi innováció egyes izgalmas elemeit
a fenntartható és „okos” önkormányzattól a migrációs folyamatok és kormányzati
beavatkozások elemzésén át a kutatóink önreflexiójára is alkalmas tudományosfelsőoktatási innovációk bemutatásáig. Feldolgozásra került a mesterséges intelligencia
néhány meglepő alkalmazási területe. A társadalmi innovációs ökoszisztéma kialakítása
során „a hangsúly egyre inkább eltolódik a nagyobb közösségek szerepének vizsgálata felé,
hiszen az innovációs tevékenység során meghatározó az adott közösség teljesítőképessége
is. Az innováció megvalósításában résztvevő szereplők azonosítása és tanulmányozása is
kiemelkedő fontossággal bír – fogalmaznak szerzőink – mert ez a társadalom érdekében
történik, fokozza annak jólétét, javítja életminőségét és segíti az új együttműködések,
kooperációk, kapcsolatok, hálózatok kialakítását.”1 A gazdasági szerkezet és kapcsolati
tőke szerepének értelmezését, a női vezető szerepek elemzését, az önvezető járművekkel
kapcsolatos jogi felelősségi konstrukciókat és a hálózatkutatási módszerekkel kinyert
(alkotmánybíráskodásra és felsőoktatásra vonatkozó) eredményeket mind átszövi
a megújuló és fenntartható társadalmi-közösségi jólét fejlesztésének célkitűzése.
Fontos módszertani szempont és kutatási célkitűzés volt kutatóink számára, hogy
a hazai folyamatokat ne csak önmagukban elemezzék, de azok európai, nemzetközi
összefüggéseit is értelmezzék. Külön fejezetet szentelünk az európai szakpolitikák
és uniós szintű jogérvényesítés témakörének. Ezek a szakpolitikák a tagállamok innovációs eredményeinek közösségivé tételére is alkalmasak, ezért mélyelemzésük és hatástanulmányaik különösen fontos szerepet játszanak mind azok implementálása, mind
pedig a fejlesztésükben való közreműködésünk szempontjából. Az uniós fenntartható
fejlesztési menetrendek része „a szegénység felszámolása, a méltányos életkörülmények
biztosítása, ami a polgári jogérvényesülés területén a joghoz jutás könnyítését, az eljárási jogok egyenlő és hatékony biztosítását, az emberi méltóság és a méltányos joggyakorlás feltételeinek megteremtését célozza”. Az uniós kihívások kutatása során szerzőink áttekintették „a tágan értelmezett életminőség javulását, a szociális jólét elérését,
a gazdasági fejlődést, valamint az egészséges környezeti feltételek megteremtését. […]
foglalkoznak a demokratikus jogok érvényesülésével, a társadalmi biztonság megteremtésével is. Emellett az Európai Unió számos szabályozáspolitikai kihívással szembesül
a modern technológiák vívmányainak alkalmazásától a szociális igazságosság át egészen
az esélyegyenlőség biztosításának követelményéig.” Nemzetközi jogi rezsim alá tartozó
nemzetközi szerződések vizsgálata a szűkebb régiónkban a társadalmi jólétet különösen meghatározó témára terjedt ki: a kisebbségben élő közösségek és tagjaik jogainak
érvényesülésére. Meg kell állapítanunk, hogy a társadalmi innovációra a kisebbségek
és többségi kultúrák együttélése terén különösen nagy szükség mutatkozik – a vegyes
etnikumú társadalmak békéjének fenntarthatósága érdekében.
Hallgatóink érdeklődése már jelzés értékű a jövőbe mutató problémák és megoldási
javaslatok tekintetében. Olyan felelősen és körültekintően gondolkodó fiatal kutatók
csatlakoztak a kutatási projekthez, akik saját bőrükön fogják érezni a közpolitikai
1

Az idézetek a kutatási eredményekből (kéziratokból) származnak, ha kapcsolni szükséges őket.
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és innovatív programok sikerét – vagy kudarcát. A feltörekvő kutatók tanulmányainak
témaválasztásai kiterjednek a fenntartható fejlődés környezeti aspektusaira éppúgy,
mint az ifjúságpolitikára, a migráció környezetvédelmi összefüggéseire, a tudásmenedzsmentre és az oktatás fejlődési nehézségeire. A fiatal kutatói közösség vezető elve
volt, hogy „a sokrétű, egymással átfedésben levő, több ágazatra is kiterjedő feladatok
ellátása, a komplex problémák kezelése rendszerszintű kezelést, széles körű társadalmi
részvételt igényel”, ennél fogva az elemzések céljai között szerepelt a szemléletformálás
és a készségek alakítása is.
A kutatási eredmények tekintélyes szakirodalmi és jogszabályi bázison nyugszanak,
precízen alkalmazott modern kutatási módszertan segítségével, hatalmas adatmennyiség feldolgozása és közpolitikák hatáselemzései nyomán fogalmazódtak meg. A társadalmi mérnökösködés több területén alkalmazható javaslatokkal élnek, összefüggésekre és innovatív változtatási lehetőségekre világítanak rá. A fenntarthatóság jegyében,
a kutatói közösségek tevékenységét nem tekintjük lezártnak. A megújulásra tett javaslatok sikere a társadalmi innováció és jólét indikátoraiban mutatkozik meg, pontosabban
az egyének és közösségeink együttélésének, önmegvalósításának és anyagi-szellemi
jóllétének nívójában. Ez a minőségi célkitűzés szinte mindenkire feladatot szab, ám
kutatóink számára biztosan jelentkezik a további társadalmi alrendszerek vizsgálatának,
illetve az alkalmazott tudáson alapuló programokra-politikákra irányuló hatáselemzések
és visszacsatolások elvégzésének nemes, motiváló feladata.
Smuk Péter
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